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Kedves gyerekek!
December 9-én 17 órakor könyvtárunk vendége lesz Szlezákné Molnár Kati néni, aki egy fantasztikus
Luca-napi programot hoz el hozzánk. Aki szeretne jönni, mindenképp jelezze december 6-ig, hogy
elég anyagunk legyen a foglalkozáshoz!
Kovács Mihályné, könyvtáros.

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Immár hagyomány, hogy minden év
novemberében szeretettel invitálják a
község 65 éven felüli szép korú lakóit
a szervezők. Ez évben az önkormányzat, ezen belül is a Humán bizottság, a
Vöröskereszt helyi szervezete vette ki
részét az előkészületben, a műsor megszervezésében. Tették ezt azért, hogy
mindenki, ha máskor nem is, de egy
estére elfelejtse a napi gondokat, és
felhőtlenül tudjon kikapcsolódni, beszélgetni, élvezni a műsort.
Bogáth István, polgármester szeretettel
köszöntötte a kedves megjelenteket és
köszönetet mondott a szervezőknek.
A szervezők nevében Kovács Mihályné
köszöntő szavai hangzottak el ezek
után.
A hagyományokhoz híven Kovács Istvánné szavalatát hallgathattuk meg, aki
Petőfi Sándor: Szeptember végén című
költeményével csalt könnyeket a jelenlévők szemébe.
A helyi mazsorett csoport ügyes lányai
kedves műsorukkal kápráztatták el a
vendégeket.

2019.
december 21-e,
Szombat
17.00 óra

Az előző évek gyakorlatához híven
ebben az esztendőben is meghirdetésre
kerül az a játék és ajándékgyűjtés,
amely kimondottan a Kömlődön élő
gyermekek karácsonyi ajándékozását
szolgálja.
Az önkormányzat, a helyi Vöröskereszt és a nyugdíjas klub szervezi a
gyűjtést.
Kérünk tehát mindenkit, aki teheti,
hogy gyermeke megunt játékát ajánlja

fel a Mindenki Karácsonya rendezvény céljaira. Ezen az ünnepi alkalmon hasonlóan az előző évekhez kiosztjuk az összes ajándékot az ünnepségen megjelent gyerekek között.
Az ajándéktárgyakat, játékokat a polgármesteri hivatalba illetve a könyvtárba vagy a védőnői rendelőbe lehet
vinni.
Köszönjük felajánlásaikat !
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Mindkét korosztály egy-egy számot
adott elő megmutatva azt, mennyit fejlődtek az elmúlt egy évben.
Őket az óvodások műsora követte, akik
körjátékokat előadva szórakoztatták a
jelenlévőket.
A finom vacsorát elfogyasztva, egyegy pohár bor mellett folyt a beszélgetés. Dicséretes, hogy a felhívás után
nagyon sok falusi, ügyes kezű leány és
asszony állt neki, hogy finomabbnálfinomabb süteményeket süssenek a
kedves nagymamáknak, nagypapáknak.
Ami még nem volt egyetlen idősek
napján sem, ez évben táncra is perdültek sokan Retrocselli énekes zenéjére.
Egy kis időre elfelejtődött sajgó derék,
fájó térd, a zene hangjára nehéz is volt
megállni, hogy ne álljanak fel és ne
táncoljanak sokan. Mindenki nagyon
jól érezte magát köszönhetően a szervezők lelkiismeretes, odaadó munkájának. Öreg este volt, mikor hazaindultak
a vendégek, sokuk a tanyagondnoki
kisbusz segítségével, akiknek már megterhelő a gyaloglás, de kedvük volt

2019. december

eljönni és elfogadták a meghívást.
Kömlődön 112 fő 65 éven felüli állampolgár él, közülük 53-an fogadták el a
kedves meghívást erre a délutánra. Ők
talán nem csalódtak a vendéglátást illetően, hiszen a szervezők minden szeretetüket, energiájukat hozzátették azért,
hogy felhőtlen kikapcsolódás legyen ez
a nap számukra. Köszönet mindazoknak, akik akár munkájukkal, akár felajánlásaikkal segítették, hogy pár szép
órát varázsoljanak a kömlődi szép korúak életébe. Mindenkinek, de különösen a 65 évet betöltött kedves lakóknak
nagyon jó erőt, egészséget kívánunk,
hogy a következő évben is együtt ünnepelhesse a falu mindannyiukat.
Varga Katalin

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok keretében pályázatot nyújtottunk be a Határ utca felújításával kapcsolatban. A pályázati körben
a maximálisan megpályázható összeg
30 millió forint volt.
A benyújtott pályázatunkban szereplő
költségvetés ennek értelmében ennél
több nem lehetett.
Sikeresnek bizonyult a pályázat és bruttó 29.999.912 forint támogatást nyert az
önkormányzat.
Miután az építési engedélyünk jogerőre
emelkedett, ezért a pénzt már át is utalták az önkormányzat számlájára.
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Nagy volt a sürgölődés a polgármesteri
hivatal előtt november utolsó péntekén.
A délutáni órákban a nyugdíjas klub
tagjainak vezérletével egy betlehem
felállításával foglalatoskodtak a jelenlévők. A karácsony esti történés jelenetének megformálása volt a cél. Került ide
kis házikó, építettek jászolt, érkezett a
szalma is hozzá. A megszületett Megváltót egy baba formázta, míg szülei
Mária és József is formát öltött az
ügyes kezek között.
A Községháza előtt álló egyik hatalmas
fenyőfa feldíszítése sem maradhatott ki.
A fényfűzér felhelyezése a jelenlévő
férfiak dolga volt, sikerült a nagy magasságban is elhelyezni az égősort.
Közben a gyerekek nagy lelkesedéssel
helyezték el a fa ágain a saját készítésű
dobozokat, nagy méretű” szaloncukrokat”.
Megkönnyítette munkájukat egy speciálisan meghosszabbítható bot, amely
azután verseny eszközzé is vált. Ki tudja gyorsabban felakasztani segítségével
az „ajándékot”?
Jó volt látni ahogy a spontán szerveződést követően legalább harminc kömlődi honfitársunk szorgoskodott a kömlődi szökőkút mellett. Idősek, gyerekek,
szülők és nagyszülők együtt készülődtek a közelgő első adventi vasárnapra.

November 28-án ülésezett az újonnan
felállt képviselő-testület Kömlődön.
Egyebek között döntött a földhaszonbérleti díj tekintetében, melyet 90.000,forint/ha árban állapítottak meg 2019.
november 29-től.
Döntöttek földhaszonbérleti szerződések meghosszabbításáról.
Elfogadta a testület a Kultúrház vezetőjének a közművelődés helyzetéről és a
programokról szóló beszámolóját.
Szintén elfogadta a Községi Könyvtárról szóló beszámolót Kovács Mihályné
könyvtáros beszámolója alapján.
Jóváhagyták az igazgatási szünetet az
év végi ünnepekre tekintettel, mely
szerint a Polgármesteri Hivatal 2019.
december 23-tól 2018. december 31-ig
zárva tart.
A képviselő-testület döntése alapján
Kömlőd felmondta a Szákszend Község Önkormányzatával kötött családsegítő, gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatást, egyben kifejezte szándékát, hogy a családsegítés, nappali melegedő, szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás
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Vasárnap fél négy körül már gyülekeztek az emberek a községháza előtt. Ide
volt meghirdetve a késő délutáni órákra
a rendezvény amely helyt adott egy kis
ünnepségnek az első adventi gyertya
meggyújtása alkalmából.
Folyt a találgatás a szervezők a helyi
nyugdíjas klub tagjai részéről, eljönnek
-e az emberek a hívó szóra?
Néhány nappal ezelőtt lelkesen készülődtek, díszítették a betlehemet, díszítették a fenyőfát.
Már asztal is került a kis térre, már
szólt a karácsonyi zene, már itt voltak a
lelkes szervezők. Sütemény az asztalon, forró tea a fazékban, minden készen állt.
Nem is kellett csalódni, mert jöttek az
emberek, jöttek az emberek. Még olyanok is, akik egyébként nem szoktak
megjelenni a rendezvényeken, de most
mégis…
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Délután négy órakor már kisebb tömeg
gyűlt egybe érdeklődéssel figyelve a
történéseket. E sorok írója nyolcvanig
bizonyosan elszámolt, mármint a résztvevők számát illetően.
A feldíszített karácsonyfán már égtek a
fények, a betlehem már kivilágítva a
tér közepén.
Held Mártonné, Ibolya köszöntötte a
megjelenteket, megköszönte, hogy
ilyen sokan eljöttek. Elmondta az ötlettől a megvalósításig mi is történt
„betlehem ügyben” . Megköszönte
mindazoknak, akik segítettek a díszítésben, a készülődésben.
Ezek után a mikrofonhoz lépett Horn
Dzsesszika kisiskolás lány és a református énekeskönyv 301. dicséretéből
énekelt. A jelenlévők nagy áhítattal
figyelték a felcsendülő dallamot, amely
a valóban nehezen énekelhetők közé
tartozik. Egyöntetű vélemény volt,

Íme egy újabb közösségi összefogás,
amihez nem kellett más csupán a közös
akarat. Köszönet mindenkinek, aki eljött ezen a délutánon.

biztosítására megbízza Oroszlány Város Önkormányzatát.
A testület döntése alapján eladják a
Pálóczi u. 10. szám alatt lévő aszfaltos
pályát a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően.
Döntés született, hogy a Kömlőd Község Polgárőr Egyesület számára
100.000,- forint támogatást terveznek
be a 2020. évi költségvetésbe.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a (3) bekezdése
alapján 2019.december 31. napjával
megszünteti a Szákszendi Önkormányzattal kötött megállapodást.
Felkérte Bogáth István polgármestert,
hogy értesítse a székhely települést,
Szákszend Község polgármesterét a
megszüntetésről és kérje fel, hogy a
megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár (MÁK) Komárom-Esztergom
megyei Igazgatósága Államháztartási
Irodája felé nyújtsa be. Kérje fel, hogy
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hogy milyen szépen énekel ez a pici
lány!
Deák László, helybéli református segédlelkész igei szolgálata következett,
majd rövid imádság hangjai és a közös
Úri Imádság elmondása után felgyúlt a
nagy adventi koszorún az első gyertya.
Ezek után mindenki megnézte a kömlődi betlehemet és megcsodálta a feldíszített fenyőt a községháza előtt.
A felszolgált sütemények, melyek szorgos asszonykezek munkái voltak a várt
ütemben fogytak, nem is lehetett ez
másként hiszen az ízek sokasága elmondhatatlan volt. A forró tea is jól
jött a hidegre forduló időben. A felnőtteknek másfajta melegítő is kerekedett,
így azután a hangulat is egyre jobb
volt.
Köszönet a szervezőknek, hogy egy
ilyen csodálatos estét szereztek nekünk! Jó volt ma este kömlődinek lenni!

I. Mór Open Táncverseny – 2019.
november 23.

gondoskodjon a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésről.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a MEGÁLLAPODÁS-t a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról a Dadi Közös Önkormányzati Hivatallal.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta Bogáth
István polgármestert, hogy Dad község
polgármesterével a döntést közölje és
egyeztetés után a megállapodás aláírásáról gondoskodjon.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a Dadi
Közös Önkormányzati Hivatal (2854
Dad, Fő utca 21.) alapító okiratát a
határozat mellékletét képező alapító
okiratban foglalt tartalommal.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta Bogáth
István polgármestert, hogy kérje fel
Szücs Attilánét Dad község polgármesterét az alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő benyújtására.
Varga Katalin

Mazsorett pom-ponnal, Mini, Formáció
- B kat. - Chuchu - BRONZ minősítés
Mazsorett bottal, Gyermek, Csoport B kat. - Klapka induló - IV. hely
Mazsorett bottal, Gyermek, Csoport A kat. - United States Armed Forces EZÜST minősítés
Mazsorett bottal, Junior, Duó/Trió - B
kat. - OBladi - Bényi Zsófia & Molnár
Réka - I. hely
Mazsorett bottal, Junior, Csoport - A
kat. - Titanic - III. hely
Mazsorett bottal, Junior, Csoport - B
kat. - Que si Que No - II. hely
November 23-án és 30-án is versenyen
vettek részt a kömlődi mazsorettek. Több kategóriában és korcsoportban is megmérettették magukat a lányok. Az óvodás csoportban jelenleg
11 fő táncol, akikből a többség szeptemberben vagy októberben kezdett el
táncolni. A nagyobb lányok 10 fővel
kezdték meg a közös munkát. Mindkét
említett versenyen szinte teljes létszámmal vett részt a csapat. A mini
csoport kettő-kettő, a nagycsoport Móron négy, míg Kókán három versenyszámban indult. Felkészítő edzők:
Orosz-Madari Éva, Anderla Anett,
Pongrácz Nikolett, Kasza Petra, Végvári Jázmin, Kővári Nikolett.

Ám ezzel a két versennyel az év még
nem zárult le a lányok számára. A csoport fellép a Tatabánya Pont által szervezett Adventi vásár és Ablaknyitogatón december 12-én, 17 órakor az Árpád téren.
A Kömlődi Mazsorett Csoport nagy
lendülettel kezdi meg a felkészülést az
új koreográfiákkal a 2020-as év versenyeire és fellépéseire, valamint várják
azokat a gyermekeket, akik szeretnének megismerkedni a mazsorett rejtelmeivel és szeretnének egy jó közösségbe tartozni.

Pest Megyei Sporttwirling és Majorette Szövetség XXXVII. KözépMagyarországi Amatőr Majorette
nyílt területi és tágabb versenye –
Kóka – 2019. november 30.
Pom-pon nagycsapat - “B” kategória Mini korcsoport - III. Helyezés
Tradicionális kiscsapat 1 bot - “B”
kategória - Mini korcsoport - Megajánlott I. Helyezés
Miss Majorette páros 1 bot - “B” kategória - Cadet korcsoport - Bényi Zsófia
& Molnár Réka - II. Helyezés
Tradicionális nagycsapat 1 bot - “B”
kategória - Junior korcsoport - I. Helyezés

